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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 



21 

l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 



23 

uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 



26 

S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 

 

  



5 

A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 



26 

S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 



8 

 

Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)

   

6 

a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 
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Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 



7 

4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 



18 

diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 



20 

 

Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 



14 

9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 



20 

 

Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 



27 

13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 



11 

alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 



36 

d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 
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Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)

   

6 

a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 



13 

C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 



22 

Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 

 

 

 

 



30 

D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 

 



17 

10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 



29 

educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 



31 

L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 



22 

Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 



35 

dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 
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Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 

 

 



19 

Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 



14 

9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 

 



17 

10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 



28 

característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 



36 

d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 



14 

9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 



18 

diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 



22 

Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 



25 

diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 

 

 

 

 



30 

D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 



20 

 

Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 

 



34 

15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 



36 

d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 
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Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 

 

 

 

 



30 

D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 

 



37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest Projecte Educatiu de Centre s’ha aprovat per Consell Escolar en data  2 de juliol  de 2014 



1 

 
 

 

 

 

PROJECTE EDUCATIU DE 
CENTRE 

 
Escola Tagamanent 

 
 

 



2 

  ÍNDEX 
1.- INTRODUCCIÓ 
2.- MARC LEGAL 

A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

3. CONTEXT 

 3.1.- SITUACIÓ 
 3.2.- POBLACIÓ 
4. ESCOLARITZACIÓ 
5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 
 5.1. EDIFICIS 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  
5.3. RECURSOS HUMANS 

 5.4. RECURSOS FUNCIONALS 
 
B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
6.  TRETS D’IDENTITAT 
7.  LÍNIA PEDAGÒGICA 
8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 
 
C. QUÈ VOLEM.  ÀMBIT PEDAGÒGIC  
9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 

9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
10.  OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

10.1. Objectius relatius a l’organització i al govern intern.  
10.2. Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
10.3. Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
10.4. Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 
12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL  
14. AVALUACIÓ 
 
D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats 
15.2. Òrgans de govern unipersonals 
15.3. Coordinació Pedagògica 
15.4. Professorat  
15.5. Organització de l’alumnat 
15.6- Participació dels alumnes 
15.7.- Relació amb les famílies 
15.8. Relació amb L’AMPA 
15.9. Serveis educatius externs 
15.10.  Altres recursos humans 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 
16.1. SERVEIS 

 



3 

1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 

 

  



5 

A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,
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disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 

 

 

  



10 

B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 



21 

l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 

 



4 

2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 
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Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 



7 

4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 



13 

C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 



32 

l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 
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Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 
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Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 



12 

individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 



13 

C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 



21 

l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,
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mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 
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recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 



13 

C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 

 



17 

10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 



7 

4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 



13 

C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 

 

 

 

 



30 

D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 



18 

diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 



20 

 

Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 



32 

l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 



20 

 

Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 



35 

dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)

   

6 

a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 



18 

diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 

 

 



9 

5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 
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Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 



18 

diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 

 

  



5 

A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 

 

 

  



10 

B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 



33 

• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  



15 

 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 



14 

9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 



16 

10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 

 

  



5 

A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,
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disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 



12 

individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 



21 

l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 



31 

L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 



33 

• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,
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disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 

 



17 

10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 



36 

d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 

 

 

  



10 

B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 



14 

9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  



15 

 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 

 



4 

2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 
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disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 



7 

4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 
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Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 



18 

diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 

 

 



19 

Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 



31 

L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 



11 

alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 

 



37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest Projecte Educatiu de Centre s’ha aprovat per Consell Escolar en data  2 de juliol  de 2014 



1 

 
 

 

 

 

PROJECTE EDUCATIU DE 
CENTRE 

 
Escola Tagamanent 

 
 

 



2 

  ÍNDEX 
1.- INTRODUCCIÓ 
2.- MARC LEGAL 

A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

3. CONTEXT 

 3.1.- SITUACIÓ 
 3.2.- POBLACIÓ 
4. ESCOLARITZACIÓ 
5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 
 5.1. EDIFICIS 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  
5.3. RECURSOS HUMANS 

 5.4. RECURSOS FUNCIONALS 
 
B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
6.  TRETS D’IDENTITAT 
7.  LÍNIA PEDAGÒGICA 
8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 
 
C. QUÈ VOLEM.  ÀMBIT PEDAGÒGIC  
9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 

9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
10.  OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

10.1. Objectius relatius a l’organització i al govern intern.  
10.2. Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
10.3. Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
10.4. Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 
12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL  
14. AVALUACIÓ 
 
D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats 
15.2. Òrgans de govern unipersonals 
15.3. Coordinació Pedagògica 
15.4. Professorat  
15.5. Organització de l’alumnat 
15.6- Participació dels alumnes 
15.7.- Relació amb les famílies 
15.8. Relació amb L’AMPA 
15.9. Serveis educatius externs 
15.10.  Altres recursos humans 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 
16.1. SERVEIS 

 



3 

1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 



13 

C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 



32 

l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 



35 

dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 



11 

alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 



13 

C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 

 



34 

15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 



31 

L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 



35 

dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 

 



4 

2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 
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Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 
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recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 



26 

S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 



33 

• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 



35 

dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 

 

  



5 

A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 

 



37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest Projecte Educatiu de Centre s’ha aprovat per Consell Escolar en data  2 de juliol  de 2014 



1 

 
 

 

 

 

PROJECTE EDUCATIU DE 
CENTRE 

 
Escola Tagamanent 

 
 

 



2 

  ÍNDEX 
1.- INTRODUCCIÓ 
2.- MARC LEGAL 

A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

3. CONTEXT 

 3.1.- SITUACIÓ 
 3.2.- POBLACIÓ 
4. ESCOLARITZACIÓ 
5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 
 5.1. EDIFICIS 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  
5.3. RECURSOS HUMANS 

 5.4. RECURSOS FUNCIONALS 
 
B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
6.  TRETS D’IDENTITAT 
7.  LÍNIA PEDAGÒGICA 
8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 
 
C. QUÈ VOLEM.  ÀMBIT PEDAGÒGIC  
9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 

9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
10.  OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

10.1. Objectius relatius a l’organització i al govern intern.  
10.2. Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
10.3. Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
10.4. Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 
12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL  
14. AVALUACIÓ 
 
D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats 
15.2. Òrgans de govern unipersonals 
15.3. Coordinació Pedagògica 
15.4. Professorat  
15.5. Organització de l’alumnat 
15.6- Participació dels alumnes 
15.7.- Relació amb les famílies 
15.8. Relació amb L’AMPA 
15.9. Serveis educatius externs 
15.10.  Altres recursos humans 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 
16.1. SERVEIS 

 



3 

1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 



20 

 

Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  



24 

En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 



35 

dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 

 



4 

2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 
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Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 



26 

S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 



27 

13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 



28 

característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 



35 

dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 



20 

 

Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 



22 

Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 



32 

l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 

 

 

  



10 

B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 



13 

C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 



22 

Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,
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Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 



21 

l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 



7 

4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 
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Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 



14 

9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  



15 

 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 



35 

dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)

   

6 

a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 
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Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 



35 

dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 



14 

9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 



23 

uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 

 



4 

2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 

 

 

  



10 

B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 



14 

9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 



12 

individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 



16 

10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 

 



37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest Projecte Educatiu de Centre s’ha aprovat per Consell Escolar en data  2 de juliol  de 2014 



1 

 
 

 

 

 

PROJECTE EDUCATIU DE 
CENTRE 

 
Escola Tagamanent 

 
 

 



2 

  ÍNDEX 
1.- INTRODUCCIÓ 
2.- MARC LEGAL 

A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

3. CONTEXT 

 3.1.- SITUACIÓ 
 3.2.- POBLACIÓ 
4. ESCOLARITZACIÓ 
5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 
 5.1. EDIFICIS 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  
5.3. RECURSOS HUMANS 

 5.4. RECURSOS FUNCIONALS 
 
B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
6.  TRETS D’IDENTITAT 
7.  LÍNIA PEDAGÒGICA 
8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 
 
C. QUÈ VOLEM.  ÀMBIT PEDAGÒGIC  
9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 

9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
10.  OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

10.1. Objectius relatius a l’organització i al govern intern.  
10.2. Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
10.3. Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
10.4. Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 
12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL  
14. AVALUACIÓ 
 
D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats 
15.2. Òrgans de govern unipersonals 
15.3. Coordinació Pedagògica 
15.4. Professorat  
15.5. Organització de l’alumnat 
15.6- Participació dels alumnes 
15.7.- Relació amb les famílies 
15.8. Relació amb L’AMPA 
15.9. Serveis educatius externs 
15.10.  Altres recursos humans 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 
16.1. SERVEIS 

 



3 

1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 

 

  



5 

A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  



15 

 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 



23 

uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 



33 

• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 

 



4 

2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 



8 

 

Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 



20 

 

Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 



28 

característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 



18 

diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 



32 

l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 



22 

Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 

 

 

 

 



30 

D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 

 



34 

15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 

 



17 

10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 



21 

l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 



11 

alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  



15 

 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 



28 

característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 



35 

dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 

 



37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest Projecte Educatiu de Centre s’ha aprovat per Consell Escolar en data  2 de juliol  de 2014 



1 

 
 

 

 

 

PROJECTE EDUCATIU DE 
CENTRE 

 
Escola Tagamanent 

 
 

 



2 

  ÍNDEX 
1.- INTRODUCCIÓ 
2.- MARC LEGAL 

A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

3. CONTEXT 

 3.1.- SITUACIÓ 
 3.2.- POBLACIÓ 
4. ESCOLARITZACIÓ 
5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 
 5.1. EDIFICIS 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  
5.3. RECURSOS HUMANS 

 5.4. RECURSOS FUNCIONALS 
 
B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
6.  TRETS D’IDENTITAT 
7.  LÍNIA PEDAGÒGICA 
8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 
 
C. QUÈ VOLEM.  ÀMBIT PEDAGÒGIC  
9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 

9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
10.  OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

10.1. Objectius relatius a l’organització i al govern intern.  
10.2. Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
10.3. Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
10.4. Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 
12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL  
14. AVALUACIÓ 
 
D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats 
15.2. Òrgans de govern unipersonals 
15.3. Coordinació Pedagògica 
15.4. Professorat  
15.5. Organització de l’alumnat 
15.6- Participació dels alumnes 
15.7.- Relació amb les famílies 
15.8. Relació amb L’AMPA 
15.9. Serveis educatius externs 
15.10.  Altres recursos humans 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 
16.1. SERVEIS 

 



3 

1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 
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mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 
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recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 



12 

individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 
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Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 
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Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  



15 

 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 



20 

 

Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,
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recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 



11 

alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 
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Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  



15 

 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 



32 

l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 

 

 

 

 



30 

D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 



36 

d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 
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Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 



20 

 

Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 



29 

educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 

 



4 

2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 



12 

individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 



20 

 

Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 



31 

L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 



8 

 

Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 



11 

alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 



16 

10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 

 



4 

2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 

 

  



5 

A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)

   

6 
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Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 



31 

L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 



32 

l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 
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Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 



36 

d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 



16 

10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 



25 

diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 

 



34 

15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)

   

6 

a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 

 



4 

2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)

   

6 

a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 

 

 



9 

5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 



14 

9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 



18 

diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 



36 

d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 
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recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 

 

 



9 

5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 

 



17 

10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 

 

 



19 

Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 

 

  



5 

A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 



27 

13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 
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Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 



16 

10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 



26 

S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 



27 

13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 
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Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 
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recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 



22 

Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 



13 

C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 



21 

l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 



23 

uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 



35 

dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 



36 

d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)

   

6 

a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 



16 

10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 

 



34 

15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  
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Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 

 



17 

10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)

   

6 

a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 
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recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 



22 

Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 



29 

educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 



18 

diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 

 

 

 

 



30 

D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 

 

 

  



10 

B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 



25 

diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 
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Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 



20 

 

Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 

 



4 

2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 



32 

l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)

   

6 

a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 



20 

 

Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 

 



17 

10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 

 

 



19 

Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 



26 

S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)

   

6 

a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 



12 

individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 



13 

C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 



21 

l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 



23 

uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)

   

6 

a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 



20 

 

Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 



23 

uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 

 



37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest Projecte Educatiu de Centre s’ha aprovat per Consell Escolar en data  2 de juliol  de 2014 



1 

 
 

 

 

 

PROJECTE EDUCATIU DE 
CENTRE 

 
Escola Tagamanent 

 
 

 



2 

  ÍNDEX 
1.- INTRODUCCIÓ 
2.- MARC LEGAL 

A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

3. CONTEXT 

 3.1.- SITUACIÓ 
 3.2.- POBLACIÓ 
4. ESCOLARITZACIÓ 
5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 
 5.1. EDIFICIS 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  
5.3. RECURSOS HUMANS 

 5.4. RECURSOS FUNCIONALS 
 
B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
6.  TRETS D’IDENTITAT 
7.  LÍNIA PEDAGÒGICA 
8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 
 
C. QUÈ VOLEM.  ÀMBIT PEDAGÒGIC  
9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 

9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
10.  OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

10.1. Objectius relatius a l’organització i al govern intern.  
10.2. Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
10.3. Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
10.4. Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 
12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL  
14. AVALUACIÓ 
 
D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats 
15.2. Òrgans de govern unipersonals 
15.3. Coordinació Pedagògica 
15.4. Professorat  
15.5. Organització de l’alumnat 
15.6- Participació dels alumnes 
15.7.- Relació amb les famílies 
15.8. Relació amb L’AMPA 
15.9. Serveis educatius externs 
15.10.  Altres recursos humans 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 
16.1. SERVEIS 

 



3 

1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 
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Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 



26 

S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 

 



34 

15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 



23 

uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 

 

 

  



10 

B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 



12 

individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 



14 

9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 



35 

dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 
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Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 



16 

10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 



21 

l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  



15 

 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 



31 

L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 



22 

Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 



26 

S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 



28 

característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  



15 

 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 



20 

 

Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 

 



37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest Projecte Educatiu de Centre s’ha aprovat per Consell Escolar en data  2 de juliol  de 2014 



1 

 
 

 

 

 

PROJECTE EDUCATIU DE 
CENTRE 

 
Escola Tagamanent 

 
 

 



2 

  ÍNDEX 
1.- INTRODUCCIÓ 
2.- MARC LEGAL 

A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

3. CONTEXT 

 3.1.- SITUACIÓ 
 3.2.- POBLACIÓ 
4. ESCOLARITZACIÓ 
5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 
 5.1. EDIFICIS 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  
5.3. RECURSOS HUMANS 

 5.4. RECURSOS FUNCIONALS 
 
B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
6.  TRETS D’IDENTITAT 
7.  LÍNIA PEDAGÒGICA 
8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 
 
C. QUÈ VOLEM.  ÀMBIT PEDAGÒGIC  
9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 

9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
10.  OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

10.1. Objectius relatius a l’organització i al govern intern.  
10.2. Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
10.3. Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
10.4. Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 
12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL  
14. AVALUACIÓ 
 
D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats 
15.2. Òrgans de govern unipersonals 
15.3. Coordinació Pedagògica 
15.4. Professorat  
15.5. Organització de l’alumnat 
15.6- Participació dels alumnes 
15.7.- Relació amb les famílies 
15.8. Relació amb L’AMPA 
15.9. Serveis educatius externs 
15.10.  Altres recursos humans 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 
16.1. SERVEIS 

 



3 

1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 

 

 



9 

5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 



25 

diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 



27 

13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  



15 

 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 



31 

L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 

 

 



9 

5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 

 

 

  



10 

B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 



35 

dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 

 

  



5 

A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 

 

 

  



10 

B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 



12 

individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 



14 

9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 



23 

uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 

 



4 

2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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o FP (de grau mig o superior). 
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Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 



29 

educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 



35 

dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 



21 

l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 



32 

l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 
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Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 

 

 



9 

5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 

 

 

  



10 

B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  



24 

En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 
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Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 



29 

educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 
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disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 
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dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu del centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent, en el context 

escolar, que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que té i 

expressa l’estructura organitzativa de la institució. Té la finalitat d’orientar el centre cap a una 

determinada direcció, aportant un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, 

la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la 

realitat del centre i l’adequació amb el marc legislatiu. 

 

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les 

opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos que inclou. 

 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la 

comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professors, personal del centre i alumnat. 

 

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix 

el projecte general del sistema educatiu. Els apartats que el formen són els següents: 

 

- On som? ÀMBIT CONTEXTUAL 

- Qui som? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

- Què volem? ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Com ens organitzem? ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 

Li correspon al Director/a formular la proposta inicial del Projecte Educatiu, i al Claustre de 

mestres, la seva posterior intervenció, modificació i concreció. El Consell Escolar del centre és el 

responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada de tres cinquenes parts 

dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets 

que hem i anirem creant, com per exemple: 

- Normes d’Organització i Funcionament 
- Projecte Lingüístic 

- Projecte de Direcció 

- Programació Anual de Centre 

- Memòria Anual de Centre 

- Carta de Compromís 

- Projectes d’Innovació Educativa 
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2. MARC LEGAL  

 Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia de Centres Educatius. 

 Orientacions Departament d’ Ensenyament. Edicions Anuals. 
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A: ON SOM.  ÀMBIT CONTEXTUAL 

 

3. CONTEXT 
 

El nostre és un centre pertanyent a la xarxa d'oferta pública depenent de la Generalitat de 
Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix el segon cicle de l'etapa d'Educació 
Infantil (Parvulari, infants de 3 a 6 anys) i l'etapa de l'Educació Primària (els cicles Inicial, Mitjà i 
Superior, infants de 6 a 12 anys). 
L’escola va iniciar la seva activitat al curs 1982-1983, fruit del creixement de la població, depenent 
el primer curs de l’Escola Puiggraciós. 
 

 

3.1.- SITUACIÓ 

L’escola està situada a l’Avinguda Onze de Setembre Nº 22,  a la zona de Can Violí, que no és cap 

barri diferenciat ni amb una història diferent de la resta del municipi sinó que és fruit de la 

urbanització de la zona que ocupava una 

propietat agrícola amb aquest nom. Es troba 

molt a la vora del pavelló poliesportiu de Can 

Violí i de l'INS Manuel Blancafort. 

 

La Garriga és una població que té la condició 

de zona escolar única. 

 

 

 

Disposa de quatre escoles públiques d'Ensenyament Infantil i 

Primari i dos instituts d'Ensenyament Secundari. A banda d'això, 

hi ha una institució escolar confessional d'ensenyament concertat 

que imparteix des de l'Educació Infantil fins a l'Ensenyament 

Secundari i dues escoles privades no confessionals, que també 

imparteixen els mateixos nivells educatius esmentats.  

Les escoles de la Garriga no tenen itineraris de vinculació amb cap 

INS. L'alumnat de l’escola procedeix, en un gran percentatge, dels 

barris de Montserrat, Can Tarrés i Ca n’Illa, i, en menor mesura, 

d'altres zones de la població. Malgrat la relativa proximitat dels 

llocs de residència, molta gent es desplaça fins a l'escola amb 

transport privat. 

 
 
 



3.2.- POBLACIÓ 
La majoria de les famílies del centre són autòctones

un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres països: Sud

 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

domèstiques.   

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars ha

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

l’àmbit familiar.   

 
 
Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

formació universitaria o FP (de grau mig o superior)
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a de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  poblacions properes i,

són nouvinguts d’altres països: Sud-Amèrica, Àfrica i Xina. 

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població d’alumnes 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 

o FP (de grau mig o superior). 

 

 

 

 

 

poblacions properes i, 

Amèrica, Àfrica i Xina.  

Els pares i mares de l'alumnat de la nostra escola pertanyen, majoritàriament, a una classe entre 

mitjana i mitjana alta de professions liberals, industrials, funcionaris, assalariats i tasques 

bituals en la nostra població d’alumnes Són dades 

recollides al juny de 2013, on podem observar que la llengua catalana és la més utilitzada en 

 

Tot i les naturals fluctuacions que es donen amb les noves matriculacions, amb les dades de què 

disposem (juny 2013), podem observar que la majoria de les famílies dels nostres alumnes tenen 
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4. ESCOLARITZACIÓ 

El nombre d’alumnes de l’escola és aproximadament d’uns 216 alumnes. La ràtio de la majoria 
dels grups, es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula.  

Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, aproximadament, en un 70% de la llar 

d’infants i la resta és la primera vegada que han estat escolaritzats. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CENTRE I RECURSOS 

 

5.1. EDIFICIS 

La nostra escola, des de l’any 2001, disposa de dos edificis, un on hi ha els cursos d’Educació 

Primària i un altre on hi ha les aules d’Educació Infantil.  

Edifici de Primària: És un edifici de dues plantes que s’organitza al voltant d’un vestíbul central. 

Primera Planta 

Disposa dels espais següents: lavabos, cuina, menjador per a uns 65 comensals, aula de 

música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material, despatxos: administració, 

direcció, consergeria i lavabos per al professorat.  

 

L’aula de música/anglès disposa de 25 cadires de braç, ordinador, canó, pantalla i equip de so per 

audiovisuals. 

 

Aula de laboratori/EE: és un espai dividit per dur a terme aquestes dues tasques. El Laboratori 

disposa de material específic. La part d’EE disposa d’un recull de material didàctic i d’un ordinador. 

 

Segona planta: 

Compta amb 6  aules de 1r fins a 6è, aula d’informàtica, biblioteca, tutoria,  lavabos de nens i de 

nenes. 

 

Totes les aules de primària disposen de PDI,  dos ordinadors amb torre i un portàtil. L’escola té 

disponibles dos projectors portàtils per utilitzar quan sigui necessari. 

 

L’aula d’informàtica disposa de 26 ordinadors, canó i pantalla. Tota l’escola està cablejada a partir 

del projecte Heura i hi ha connexió per cable i Wiffi a tot el centre. 

 

Edifici d’Educació Infantil: 

Compta amb 3 aules de P3 a P5, aula petita de reforç, aula de psicomotricitat, vestíbul amb els 

espais de racons, lavabo per a Mestres i una tutoria petita. 
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Les aules d’Educació Infantil disposen de dos ordinadors i un portàtil i la sala de psicomotricitat té 

pantalla fixa per poder utilitzar amb el projector portàtil. A més, a P5 ja tenen instal·lada una PDI. 

 

5.2. ESPAIS EXTERIORS  

 

A l’exterior hi ha una pista poliesportiva amb porteries de futbol sala/handbol  i quatre cistelles de 

bàsquet, un pati de terra amb dues porteries de futbol sala i altres espais disponibles per al joc. 

També disposa de zones enjardinades i un petit espai per a l’hort.  

 

Els nens i nenes de Parvulari tenen el seu pati de jocs diferenciat amb una estructura per enfilar-

s'hi, jocs i sorrera. 

 

També disposem d’un porxo a on es fan les files per pujar a les aules a les hores d’entrada i 

lavabos per a nens i per a nenes. 

 

5.3. RECURSOS HUMANS  

 

Com a docents depenents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 

compta amb quatre mestres especialistes d'Educació Infantil, sis mestres i mig de Primària, un 

especialista d'Educació Física, un especialista d'Educació Especial, un especialista d'Educació 

Musical i un especialista de Llengua anglesa.  

 

Durant tres matins mensuals, es disposa d'un assessor de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic 

de la zona (EAP).  

 

Tot i que actualment al centre no hi ha cap alumne que faci religió catòlica, quan hi ha demanda 

per part dels pares, el bisbat de la diòcesi de Barcelona aporta un professor que imparteix les 

hores reglamentàries als alumnes que hagin escollit aquesta l'opció.   

 

El personal que atén el servei de cuina i menjador (cuinera, ajudant, monitores) és responsabilitat 

de l'empresa que el Consell Escolar té contractada.  

 

El Conserge està cedit per l'Ajuntament, així com el personal de neteja, que són treballadores 

d'una empresa  contractada per l'Ajuntament. 

 

A banda d'això, l’escola és un centre col·laborador en l'acolliment d’alumnes dels instituts de la 

Garriga que participen del projecte ACADA (adaptacions curriculars per alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge), organitzat per aquests centres conjuntament amb l’Ajuntament i que té com a 

objectiu familiaritzar aquests alumnes amb el món laboral. 
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5.4. RECURSOS FUNCIONALS 

 

Les dotacions econòmiques que atorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan 

destinades a cobrir les despeses de funcionament del centre. El manteniment de les instal·lacions i 

l'abonament dels subministraments d'aigua, gas i corrent elèctric són a càrrec de l'Ajuntament.  

 

El Secretari del centre és l'encarregat de confeccionar el pressupost de l'escola i de retre'n els 

comptes que es presenten davant del Consell Escolar per tal que l'aprovin. En aquest sentit, el 

Secretari s'encarrega de fer-ne el seguiment i de controlar les despeses.  

 

El material fungible dels alumnes (llapis, gomes, fulls, colors, pintura, ceres,...) i també el més 

durable (pinzells, tisores i altres) es compren de forma comuna per a tota l'escola amb els diners 

d'una quota que abonen les famílies dels alumnes un cop l'any. 

 

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és qui gestiona els fons que s’obtenen de les seves quotes 

d’aquesta. Els diners es destinen a ajudar econòmicament a la realització d'activitats extraescolars 

i a col·laborar amb el centre en l’adquisició d’equipaments diversos com ordinadors, maquinària i 

jocs de pati. 
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B. QUI SOM.  ÀMBIT IDEOLÒGIC 
 

6.   TRETS D’IDENTITAT 
 
L’Escola TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa 

amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent; per tant, renuncia a qualsevol 

tipus d'adoctrinament.  

 

ESCOLA CATALANA. Utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular del centre. Per tant, és la 

llengua de comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-aprenentatge 

de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la llengua castellana i anglesa. 

 

DEMOCRÀTICA: Fomentem el diàleg i la conversa entre alumnes, famílies i docents. Apostem per 

una gestió participativa (claustre, equips de cicle, comissions, Consell Escolar...). Volem que 

l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica. La 

comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar. 

 

INCLUSIVA. Eduquem per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes 

evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola 

ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals 

necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació 

Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 

 

LLENGUA ESTRANGERA: Introduïm a P5 l’anglès com a tercera llengua, compromís establert a 

partir d’un Projecte d’innovació, per tal d’avançar l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Etapa 

d’Educació Infantil 

 

SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerca fórmules 

diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre 

vetllant perquè es donin les condicions adequades de respecte entre els companys i companyes.  

 

ESCOLA DIALOGANT. Afavorim del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, 

mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’aquests estaments. 

 

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Aspirem a un ensenyament  de qualitat i 

personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social 

(aprenentatge significatiu i competent) sempre partint dels interessos i necessitats dels nostres 
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alumnes i posant al seu abast la utilització de diferents recursos didàctics i tecnològic. 

 

ENSENYAMENT ACTIU. Fomentem l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i 

cívics, aprendre a aprendre. 

 

ESCOLA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ. Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en 

totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats. Es fomenta el treball individual i en 

equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i 

activitats diverses del centre, segons la legislació vigent. 

 

ESCOLA OBERTA  A L’ENTORN. Incloem dins la nostra programació activitats del poble que 

proposa l’Ajuntament. 

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del 

centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els 

aprenentatges. 

 

7. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i 

els mestres seran els encarregats de facilitar-ne els aprenentatges.  
 

Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:  
 

- Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les 

possibilitats que li ofereix l’ensenyament.  

-  Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la 

vida li depara.  

-  Aprendre a viure junts. Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que 

els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.  

-  Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal. 

 

L'educació dels alumnes del centre es fonamenta en fer-los descobrir allò que és al seu abast, de 

manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d'aprenentatge i potenciant les capacitats 

individuals de cadascun i fomentant la tolerància. Ens basem en el principi d’igualtat i no- 

discriminació, valorem positivament la diversitat de l’alumnat, aconseguint així una escola més 

rica i plural. 

 

En aquest sentit la Comissió d’Atenció a la Diversitat, basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat, 

distribueix els recursos humans disponibles en funció de les previsions fetes el curs anterior i de 

les que es detecten a principi de curs.   

Els recursos humans es distribueixen entre reforços, grups reduïts, mitjos grups, atenció 
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individualitzada a l’aula d’E.E. i els possibles casos que es contemplin al Pla d’Acolliment. 

 

L'educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l'entorn més immediat per anar eixamplant-

se i  comprendre realitats més allunyades però sense perdre aquest vincle amb l’entorn. Es partirà 

en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal 

d’adequar els continguts a la seva realitat. 

 

L'expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs,  el punt de partida per obrir-se a les formes 

culturals de la resta de l'estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es 

mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, 

esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals. 

 

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i aacceptar i valorar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació 

per la salut i el benestar. 

 

L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió, afavorint el diàleg per buscar una 

solució consensuada i pacífica. 

 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball  

de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.   

 

L'escola entén l'educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. 

En aquest sentit considerem imprescindible el diàleg continuat i permanent entre família i escola 

per tal d'unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns. Treballem en la línia d’una 

escola participativa amb els pares, en la qual ens poguem enriquir els uns i els altres amb les 

diferents aportacions. 

 

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 

 

L'acció educativa coherent que es pretén aconseguir a l’Escola TAGAMANENT només és possible si 

resulta d'una projecció comuna de tots els esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.  

 

Així doncs, l'escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de 

participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d'implicació i 

responsabilitat que se'n deriva.  

 

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d'alumnes, professors/es, personal 

no docent i administració local) s'escull o es designen segons està establert a la normativa legal i 

estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en 

general. 
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C. QUÈ VOLEM. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

9. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti 

assolir els següents objectius: 

 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en 

societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat 

i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i 

adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.  

d) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre 

conflictes de manera pacífica. 

e) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies 

i de la comunicació audiovisual. 

f) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, fomentar el plaer pel treball, en 

definitiva i aprendre a aprendre. 

g) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

h) Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva 

utilització, per la seva conservació promovent el reciclatge, i afavorir una bona educació 

per al consum. 

i) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de 

béns individuals i col·lectius. 

j) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el 

coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 

Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament.  

k) Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana. 

l) Conèixer i potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en el seu vessant oral. 

m) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

n) Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar com a 

dinamitzadora de l’aprenentatge lector i escriptor. 
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9.1. DEFINICIÓ I ADEQUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES AL NOSTRE CENTRE  
A continuació exposem els objectius generals per treballar les competències bàsiques i millorar la qualitat de l’ensenyament, tenint en compte els 

diferents membres de la comunitat educativa i la interrelació que entre aquests que es dona, com a comunitat que interactua en el procés 

d’aprenentatge, ja que pensem que és important treballar tots en la mateixa línia. 

 

 

 

APRENENTATGE DE L’ALUMNE DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

PARTICIPACIÓ  DE LA 
FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA  I 
AUDIOVISUAL 

Afavorir que tot l’alumnat adquireixi el vocabulari i 
les estructures lingüístiques necessàries per a 
desenvolupar el llenguatge individual, el 
llenguatge com a mitjà de comunicació i 
instrument per afavorir el coneixement de manera 
que tots siguin capaços d’expressar-se. 

Mantenir, realitzar i revisar el Projecte 
de Biblioteca  
Mantenir el  Pla de treball d’expressió 
escrita i de lectura de Centre.  
Avaluar i analitzar els resultats per 
millorar-los. 

Aconseguir la seva implicació per 
a fomentar l’hàbit lector dels 
seus fills 

ARTÍSTICA I CULTURAL Que l’alumne sigui capaç d’expressar-se, crear 
lliurement i valorar les seves pròpies produccions 
artístiques, a la vegada que desenvolupi una 
actitud crítica positiva i de respecte enfront les 
diferents manifestacions culturals, mitjançant un 
canvi en la forma de treballar.  

Presentar produccions artístiques 
diferents per potenciar la creativitat. 

Millorar  l’ambientació de les aules i 
del centre, per tal de gaudir-ne i al 
mateix temps donar difusió de les 
activitats.  

La comunitat educativa ha de 
valorar més la competència 
artística i cultural i fomentar el 
respecte a tots el tipus de 
produccions artístiques, la pròpia 
iniciativa i el treball autònom.  

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA 
DIGITAL  

Adquirir els coneixements informàtics i aprendre 
les estratègies necessàries per tal que tot 
l’alumnat sigui capaç de seleccionar, interpretar, 
relacionar i ordenar la informació de manera que 
la puguin utilitzar per a respondre a les demandes 
escolars i resolució de problemes  

Treballar amb noves tecnologies i 
estar en constant renovació per 
atendre les noves innovacions.  

Fomentar-ne l’interès entre les 
famílies perquè puguin valorar-
ne les virtuts i els riscos 
d’Internet i les NNTT. 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA  Que l’alumne sigui capaç de formular-se preguntes 
per a poder resoldre problemes de la vida 
quotidiana relacionats amb les matemàtiques.  
 

Mantenir el  Pla de treball establert en 
resolució de problemes, operacions, 
càlcul i geometria. Analitzar i revisar 
sistemàticament el funcionament. 
Cercar instruments per avaluar i 
analitzar els resultats que se’n derivin; 
i aplicar un pla de millora.  

Valorar la importància de la 
competència matemàtica a la 
vida quotidiana.  
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 APRENENTATGE DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAMENT DE L’EQUIP 
DOCENT 

FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

APRENDRE A APRENDRE  Afavorir l’adquisició hàbits d’estudi i 
l’aprenentatge d’estratègies de treball 
necessàries perquè siguin capaços de saber el que 
han d’aprendre i practiquin diferents tècniques a 
l’hora de realitzar la feina i millorar els seu 
aprenentatge.  

Detectar quines mancances presenta 
la nostra formació i actualitzar els 
nostres coneixements.  

Conèixer les condicions 
necessàries perquè els seus fills 
adquireixin bons hàbits de treball 
i d’estudi ( horari, lloc adient, 
rutines...) . 

AUTONOMIA I INICIATIVA 
PERSONAL  

Ser capaç d’emetre opinions personals, 
organitzar-se els deures, prendre decisions a 
nivell individual i en grup i argumentar les seves 
accions i reflexions.  

Esser capaç d’assumir els èxits i fracassos per tal 
de construir positivament el concepte d’un mateix 
i canalitzar les emocions de manera adequada. 

Optimitzar els recursos temporals, 
humans i materials per millorar 
l’organització.  

Contemplar la formació necessària per 
donar resposta a les necessitats de la 
comunitat educativa.  

Mantenir una actitud positiva davant 
els nous reptes 

Conèixer el desenvolupament 
psicològic bàsic del seu fill, per tal 
d’adaptar les exigències a la seva 
edat.  

Aprendre a controlar i canalitzar 
les pròpies emocions, per tal de 
comunicar-se adequadament 
amb els altres. 

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN FÍSIC  

Afavorir que l’alumnat sigui capaç de conèixer-se 
per identificar i descobrir les seves qualitats i 
mancances i posar al seu abast els recursos 
(actituds i aptituds) necessaris per a superar els 
problemes i arribar a ser feliç (estat de bona 
salut) 
 

Vincular l’escola a la realitat social més 
propera.  
Orientar l’organització i funcionament 
de tots els serveis del centre –
menjador, SAM, SAT, activitats 
extraescolars- cap a l’adquisició  
d’hàbits personals i socials.  
 

Conèixer pautes per respectar el 
medi ambient (ordre i cura) i 
relacionar-se amb l’entorn social ( 
amics, veïns...)  

SOCIAL I CIUTADANA  Que l’alumne sigui capaç de ser ciutadà 
democràtic, vivint experiències d’ensenyament-
aprenentatge, plenes de valors democràtics. 
Caldrà que tota la comunitat desenvolupi 
estratègies que els permeti resoldre problemes 
d’una manera positiva per al benestar individual i 
col·lectiu.  

Aconseguir que els mestres treballin 
en equip, arribant a un consens, 
respectant els acords i essent model 
de respecte, tolerància i treball.  

 

Aconseguir que els pares es 
sentin vertaders protagonistes de 
l’educació dels seus fills, 
participant activament i actuant 
conjuntament amb els mestres. 
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10. OBJECTIUS EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU I GOVERNAMENTAL 

 

10.1.- Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

a) Aconseguir que els mestres, pares, treballadors no docents i alumnes participin en el 
control i gestió del centre de forma adequada als seus càrrecs. 

b) Vetllar per  què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
c) Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporitzant les tasques i establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
d) Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
e) Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
f) Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos i instar les autoritats competents a 

mantenir-los i millorar-los. 

10.2.- Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 
 

a) Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona. 

b) Participar en activitats culturals i educatives, proposades per institucions sempre que 
siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

c) Fer ús de les noves tecnològies com un mitjà proper i ràpid per comunicar i fer partícip a 
tota la comunitat dels esdeveniments escolars, per això utilitzarem la página web de 
l’escola, el Facebook i xarxes socials. 

10.3.- Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 
 

a) Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 

b) Executar una gestió econòmica transparent. 

c) Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 

d) Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

10.4.- Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  
a) Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, transport escolar i activitats diverses. 

b) Cercar els recursos necessaris per complementar la tasca educativa del centre tenint 

present les diferents necessitats i possibilitats dels nostres alumnes. 
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10.5. Objectius relatius a l’Àmbit Humà 

 

a) Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la 

comunitat educativa, respectant en tot moment les característiques i competències de 

cadascun. 

b) Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola (PEC, NOFC, PCC, 

PGC…). 

c) Homogeneïtzar criteris entre tot el personal que atén als alumnes de l’escola, tant en 

l’horari escolar com extraescolar. 

d) Orientar i ajudar als alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat democràtica: la 

pau, la convivència, la solidaritat, la tolerància, la no discriminació, la llibertat, el respecte, 

potenciant el desenvolupament d’una actitud crítica envers el que els envolta. 

e) Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en 

les diferents activitats escolars. 

 

11. LÍNIA METODOLÒGICA 

 

L’escola planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  El professorat planificarà una 

metodologia de treball eficaç i adequada a cada situació tenint en compte:  

 

• Les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

• L’adequació l’ensenyament a les seves característiques personals i socials. 

• La selecció i l’organització de manera adequada els continguts que es pretén que 

aprenguin. 

• Que l’activitat a les classes transcorri en les condicions òptimes perquè  els alumnes 

s’esforcin en aprendre, raonar i expressar. 

• Que potenciem el treball de cada alumne per tal que actui amb autonomia i 

responsabilitat. 

• Que adequem els mitjans perquè cada alumne se senti atès, valorat i  orientat  segons les 

seves necessitats sense cap tipus de discriminació. 

 

A nivell d’escola està establert que: 

 

A Educació Infantil els alumnes no utilitzin llibres de text. El material didàctic i curricular l’elabora 

l’equip de mestres en funció dels projectes que es treballaran i les necessitats de l’alumnat. 

 

A Educació Primària: 

• Cicle inicial: es continua amb aquesta línea, introduint el llibre de matemàtiques, música i 

anglès. Es treballa per projectes i racons, elaborant el material i utilitzant diferents 

estratègies d’aprentatge segons les necessitats i demandes de l’alumnat, respectant els 
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diferents ritmes i nivells d’aprenentatge.  

• Cicle mitjà i superior: S’utilitzen llibres de text de les àrees de Matemàtiques, Anglès, 

Música i Coneixement del Medi.  

• Es fan racons  de matemàtiques i llengua a Cicle Mitjà i de matemàtiques a Cicle Superior. 

• El material és d’elaboració pròpia. Aquests materials estan complementats amb material 

comprat i per  la utilització de recursos TIC.  

 

Material socialitzat: 

El nostre projecte es basa en la socialització del material didàctic fungible. Per aquest motiu el 

Consell Escolar ha aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al 

llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes els pares i mares no els cal comprar cap material, 

les comandes de tot el necessari les fan els mestres. Les quotes  cada any es revisen en el Consell 

Escolar un cop aprovada la gestió econòmica. 

 

Socialització de llibres de text: 

La socialització del llibres de text es va aprovar per Consell Escolar l’any 2005/2006. És una tasca 

desenvolupada per l’escola i l’AMPA. 

La socialització comporta: 

● El pagament d’una quota destinada a la compra de tots els llibres. 

● El compromís per part de les famílies de vetllar pel bon tracte d’aquest material. 

Actualment Educació Infantil, no utilitza llibres però es destinen els diners de la quota a pagar 

material didàctic elaborat al propi centre. A Cicle Inicial es compren cada curs el llibres nous i a 

Cicle Mitjà i Superior es continua amb la reutilització de llibres. Aquesta quota també ens permet 

comprar diccionaris i material de consulta. 

Aquest projecte sorgit tant d’iniciativa de pares i mares com del claustre de mestres requereix un 

esforç de gestió i d’educació en valors que és valorat per tota la comunitat educativa del nostre 

centre. 

 

Programació del Currículum 

A Educació Infantil i Cicle Inicial l’organització curricular està basada en el treball per projectes i 

racons. És un plantejament de treball global, amb l’objectiu de lligar l’ús i les competències 

lingüístiques amb els continguts del coneixement de l’entorn. Té l’objectiu de donar una 

funcionalitat a l’escriptura i a la lectura a la vegada que esdevé eina motivadora per al 

descobriment de nous aprenentatges. 

S’iniciarà el treball de lecto-escriptura, tot seguint la metodologia constructivista, des de l’inici de 

l’etapa d’Educació Infantil. 

La resta d’Educació Primària  prepara les programacions d'aula a partir dels temes proposats als 

llibres de text i de les necessitats del curs. El mestre elabora el material d'aula i de treball dels 

alumnes necessari per complementar aquests. 
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Treball dels Hàbits 

Per fomentar la responsabilitat, l’autonomia, les habilitats socials i l’esperit democràtic, es 

treballen els hàbits d’una forma sistemàtica dins i fora de l’aula. 

 

Els hàbits d’autonomia han de fer possible que els alumnes desenvolupin diverses capacitats: 

 

• Aprendre a valdre's millor per ell mateix. 

• Superar-se davant les dificultats diàries. 

• Adquirir la seguretat personal pròpia de l'edat. 

 

Les habilitats socials permetran als alumnes a: 

 

• Sentir que forma part d'un grup. 

• Adquirir la seguretat i confiança envers els altres. 

• Mantenir un tracte verbal afable i respectuós envers els altres. 

• Complir les normes proposades en l'ús dels diferents espais i materials. 

• Controlar els impulsos i reaccions, ser més reflexiu. 

• Aprendre a dialogar per resoldre conflictes. 

• Demanar ajuda quan la necessita i ajudar els altres. 

• Tenir interès i curiositat en comunicar-se i en compartir els esdeveniments propis i dels 

altres. 

• Participar de forma activa en les diferents activitats. 

• Respectar i compartir les aportacions dels altres. 

• Comportar-se amb correcció fora de l'espai escolar. 

 

Els hàbits de treball són imprescindibles per a la millora dels resultats educatius, per fomentar 

l’interès per aprendre i per mantenir una actitud positiva davant els aprenentatges. Per dur a 

terme una activitat cal que els alumnes segueixin unes pautes establertes: 

 

• Saber escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraula. 

• Mantenir un ritme de treball adequat a la seva edat i capacitats. 

• Adquirir constància en fer les feines  

• Treballar en silenci. 

• Aprendre a fer les feines sol/a. 

• Guardar correctament els fulls, un cop acabada la feina. 

• Presentar els treballs nets i polits. 

• Tenir cura dels estris i materials de treball diversos. 

• Utilitzar el material didàctic i lúdic de l'aula correctament. 

• Utilitzar estris i materials necessaris per realitzar treballs correctament. 

• Seure correctament per fer les feines. 
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Treball en valors:  

L’escola es mostra compromesa en una educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte 

als drets individuals i col·lectius. Fomenta la participació a fi d’evitar qualsevol tipus de 

discriminació i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat en un marc de diàleg i 

convivència. 

En aquest sentit l’escola vetlla pel manteniment d’un clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació entre els alumnes en la vida del centre. 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint aquests valors es planifiquen al llarg del curs activitats que 

permeten l’exercici democràtic i les actituds participatives en: 

 

● Tutoria 

● L’organització d’aula/ càrrecs 

● Delegats d’aula i reunions de delegats 

● Festes d’escola 

● Jornades culturals 

● Visites a institucions democràtiques 

● Col·laboració amb institucions o organismes (Consell d’Infants) 

 

A nivell metodològic a l’escola destaquem algunes formes d’organització, estratègies de treball i 

d'agrupaments facilitadores d'aprenentatge que es concreten de la següent manera: 

 

� Educació Infantil:   

 

Pla d’adaptació per alumnes de P3 

Després del període de matriculació, cap a finals de juny, es convoca una reunió informativa pels 

pares i mares de P3. En aquesta reunió s’informa sobre qüestions organitzatives i de funcionament 

de la classe i de l’escola.  S’exposa el Pla d’adaptació que es fa a l’escola i l’horari que faran els 

seus fills/es durant tres dies, la importància al treball dels hàbits i també es donen les pautes del 

material que caldrà portar.  

Assisteixen a la reunió: l’equip directiu, la coordinadora i mestres d’Educació Infantil i les 

monitores de menjador que expliquen el funcionament d’aquest. 

Durant els primers dies de setembre es convoca a cada família per a una entrevista amb el/la 

tutor/a, si es possible, abans de començar les classes. 

 

Racons de treball 

Aquest tipus de treball creiem que afavoreix l’esperit de recerca i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Ajuda 

als alumnes a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar el seu progrés, a acceptar els 

errors i dificultats, i a tenir ganes d’anar-les superant.  

Requereixen comportar-se d’acord a unes normes de funcionament fixades que els estimula 
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l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup: amb els racons aprenen a organitzar-se, 

compartir, comunicar, discutir, acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els 

esforços i millores dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

El fet de ser treball en petits grups permet una certa flexibilitat, deixen lloc a la creativitat i a la 

imaginació de l’infant i, el que és més important, deixant espai i temps per a pensar. Al mateix 

temps que possibilita al mestre fer un seguiment més proper als avenços i necessitats dels infants. 

 

Als racons s’inclouen activitats que permeten reforçar, practicar, ampliar o desenvolupar 

aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un cert grau d’autonomia de 

l’alumne i implica un treball manipulatiu i/o experimental.  

L’escola també confegirà tot aquell material didàctic d’aula complementari per al treball per 

racons.  

 

Racons de joc simbòlic 

L’espai de joc simbòlic està organitzat en espais ben diferenciats, relacionats amb entorns 

coneguts de la vida quotidiana dels nostres alumnes: supermercat o botiga, la casa, cotxes, 

consultori del metge...  

En aquests espais els nens juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats 

personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que 

aprenen del seu entorn.  

El joc els produeix plaer i satisfacció, i la seva finalitat rau en ell mateix. S’impliquen de forma 

espontània en aquestes situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult i 

posant en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. 

La figura de l’adult en aquest espai és, per una banda, la d’observar el joc dels infants, les seves 

relacions i el grau d’implicació. Per l’altra, la de participar i col·laborar en el joc sempre que sigui 

necessari per tal de reconduir algunes situacions. 

Els racons de joc es realitzen una tarda a la setmana en mitjos grups. 

 

Experimentació: 

A Educación Infantil una tarda a la setmana amb mig grup es fan experiments i/o experimentació 

on  es manipulen diferents materials. 

A Eduacació Primària sempre que sigui necessari es fan practiques de laboratori sovint amb 

col·laboració de pares experts en algun aspecte. 

 

El treball per projectes i el treball de l’àrea de Conceixement del Medi:  

Els nens comprenen i assimilen millor els coneixements quan són capaços d'interpretar, de 

relacionar, de trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscant respostes a 

les seves inquietuds.  

El coneixement, quan parteix dels interessos dels alumnes i del seu entorn real, és més significatiu 

i funcional. És per això que l’escola realitza Treball per Projectes – més globals per a l’Etapa 

d’Educació Infantil i Cicle Incial, i més centrats en l’Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i 
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Cultural a Cicle Mitjà i Superior.  

Amb els projectes s'assoleixen els continguts conceptuals que pertoquen a cada cicle però, 

sobretot, es treballen de forma efectiva els procediments relacionats amb l'adquisició de nous 

aprenentatges: experimentació, recerca d'informació, elaboració d'hipòtesis, planificació del 

treball, expressió de conclusions per diferents mitjans, resum, elaboració de mapes conceptuals, 

memorització, comprensió,... 

A la resta d’Educació Primària el treball de l’àrea de coneixement del Medi es combinarà amb dos 

treballs personals a cada curs que s’hauran de presentar davant els companys mitjançant una 

conferencia. 

Els projectes són, per definició, globals.  Malgrat que a l'Etapa de Primària els emmarquem dins 

l'Àrea de Coneixement del Medi, cal realitzar-hi aportacions de les altres àrees (realització 

d'entrevistes, estadístiques, lectura de textos expositius o literaris sobre un tema, exposició 

oral...). 

El treball en grups partits 

Com a escola prioritzem el treball en mig grup. Aquesta organització facilita la realització 

d'activitats de resolució de problemes i l’expressió escrita, la informàtica, biblioteca i música.  

L’escola disposa d’una programació vertical del treball que cal realitzar al llarg dels diferents 

cursos. Aquestes activitats instrumentals requereixen d’un procés d’elaboració més llarg i difícil i 

és aconsellable que el mestre les acompanyi i revisi individualment per afavorir el nivell de cada 

alumne. 

El treball a l’aula d’informàtica i les TIC a l’escola 

Disposem d'una aula específica per fer informàtica. 

A les sessions d’informàtica es treballa preferentment de manera individual i per aquest motiu 

cada nivell disposa d’un horari fix setmanal per poder assistir a l’aula d’informàtica on es treballarà 

amb mig grup a partir de 1r i amb el grup sencer i dos mestres de P3 a  P5. Al primer trimestre de 

P3 es fa un treball d’informàtica dins de l’aula ordinaria. 

Per una altra banda, cada classe disposa d’ordinadors per poder desenvolupar activitats a l’aula i 

des de P-5 a 6è les aules disposen de pissarra digital, fet que permet enriquir la presentació del 

currículum i aportar noves opcions metodològiques i didàctiques al professorat. 

Tot el treball realitzat a nivell de tecnologies de l’educació queda recollit al Pla TAC del centre. 

El treball a l’aula de música 

L’aula de música està pensada per ser un espai on viure i gaudir de la música. Es parteix de la 

dansa, l’audició, la cançó i de la pràctica d’intruments per treballar els diferents aspectes del 

llenguatge musical sense deixar de banda el treball d’audició interior i oïda. 

A Educació Infantil el treball és molt vivencial, sensorial i lúdic per arribar a assolir els fonaments 

que posen les bases  de l’aprenentatge musical. 

Es vetlla perquè la música compleixi la seva finalitat i esdevingui un treball compartit que ens 
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uneixi i és per això que es preparen col·lectivament espectacles musicals: cantada de Nadales, 

celebració de santa Cecília...  també conjuntament amb l’àrea d’Educació Física al llarg del curs es 

preparara alguna actuació.  

Com escola estem oberts a participar en activitats proposades per diferents entitats, com per 

exemple la Cantània del Vallès Oriental, enregistrament de CD, activitats conjuntes amb altres 

escoles o l’escola de música.   

 

El treball a l’aula d’anglès  

L’aula de música és compartida amb anglès i es combina l’horari per tal que tots els grups puguin 

fer una sessió en aquest espai. 

A infantil, les activitats que s’hi porten a terme són principalment de tipus oral, amb suport visual 

per facilitar-ne la comprensió. Es treballen cançons, jocs senzills, activitats que demanen respostes 

de moviment  i petits contes. 

La introducció a la llengua anglesa es fa de manera oral, donant especial importància al treball de 

rutines diàries i jocs participatius. Inicialment el que s’espera és que els nens comprenguin 

l’idioma i hi responguin de manera no verbal, i no se’ls exigeix parlar si ells no es senten preparats. 

Progressivament s’anirà motivant la producció de llenguatge. 

A tots els cursos de Primària, les activitats tenen un enfoc comunicatiu i funcional. Al llarg de 

l’etapa de Primària s’afavoreix una participació cada vegada més activa en els exercicis de 

producció oral i escrita i és per això que a partir de 3r hi ha mitjos grups de conversa per tal de 

facilitar aquest aprenentatge. 

 

Tallers de plàstica 

Des de l'àrea de plàstica es vol proporcionar el màxim nombre d’oportunitats possible que 

permeti, als alumnes, emprar i desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creació i 

comunicació. 

Per aquest motiu s’ha realitzat una programació de plàstica que recull el treball de diferents autors 

així com  tècniques i materials divers al llarg de l’escolaritat. Tot i l’existència d’aquesta 

programació es dona cabuda als interessos o necessitats que puguin sorgir en funció dels temes 

treballats a les aules o de les propostes anuals d’activitats generals d’escola que cada curs es 

plantegin.   

Durant el  curs es fa divulgació a les famílies del treball que s’ha fet, a través dels murals del 

vestíbul de l’escola, l’àlbum-recull o de la pàgina web  de l'escola. 

Educació Física i Psicomotricitat 

Les sessions de Psicomotricitat es desenvolupen a la sala de psicomotricitat i l’Educació Física al 

Pavelló de Can Violí, proper a l’escola, o bé en el pati del centre.  

El 80% de les classes a l’etapa de primària es realitzen al pavelló, el qual disposa de vestidors. Per 

altra banda, es important destacar que tot i que l’escola no disposa de vestuaris, els alumnes es 

canvien la samarreta i es renten  una mica el cos amb sabó als lavabos del pati que són més 

amplis, treballant així els hàbits de salut i higiene.  
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En les sessions de psicomotricitat es proposa un treball vivencial, lúdic i dinàmic. En aquest 

ambient els infants aprenen a compartir, demanar ajuda, proposar, crear, controlar els impulsos,… 

Tot experimentant amb el material de manera creativa i buscant possibilitats i solucions a fi de 

crear jocs que els satisfacin. 

L’Educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i 

competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al 

desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels principis 

que s’intenten transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de l’autoestima, 

són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la 

vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva 

capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona. 

L’escola participa del Pla Català de l’Esport i amplia així les possibilitats d’oferir als nostres 

alumnes l’oportunitat de realitzar activitats esportives. 

L’activitat esportiva extraescolar, que es realitza amb altres alumnes de la resta de classes, 

contribueix a crear noves relacions, participar en una activitat sana i diferent i contribuïr al 

complet desenvolupament de la persona. 

 

Biblioteca escolar 

L’escola va participar durant dos anys (2007-2009) del projecte d’innovació Punt-edu de 

Biblioteques escolars. Aquest va permetre la reorganització i classificació tot el material existent i 

al mateix temps iniciar l’ús de la biblioteca en horari escolar per a tots els alumnes. 

Des de llavors els alumnes d’Educació Infantil i Primària mantenen dins de l'horari una hora 

setmanal amb mig grup de biblioteca. Les activitats de biblioteca volen afavorir  per una banda el 

reforç dels aprenentatges de llengua i coneixement del medi natural i social utilitzant més recursos 

dels que disposen les aules ordinàries i per l’altre desenvolupar l’hàbit lector i escriptor. 

 

Objectius: 

• Desenvolupar el gust per la lectura des de petits. 

• Fomentar l'hàbit lector amb contes i llibres suggerents que despertin la motivació. 

• Saber buscar informació de diferents fonts: llibres, revistes, diaris, Internet, etc. 

• Aprofundir en la comprensió del que llegeixen. 

• Fomentar habilitats d'aprenentatge en el criteri de la selecció de la informació. 

•    Desenvolupar l'esperit crític i l'opinió pròpia. 

• Motivar-los a utilitzar la recerca d'informació com a eina en el procés ensenyament-

aprenentatge. 

 

Des del curs 2012-2013 es va iniciar l’experiència dels Padrins de lectura entre alumnes de 5è i 6è 

amb els alumnes de P5 i 1r. És aquesta una experiència enriquidora que, al mateix temps que vol 

motivar a la lectura, també potencia la relació i la cooperació entre els alumnes de nivells molt 
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diferents.   

És imprescindible que, per dinamitzar el funcionament de la biblioteca en horari escolar, es designi 

a un mestre amb mitja jornada de dedicació a ser possible, per ser la persona responsable 

d’organitzar les activitats i fer-les amb els alumnes. 

 

Sortides i activitats complementàries 

L’escola organitza activitats complementàries, dins de l'horari escolar, com ara les sortides d’un 

dia o les sortides de més d’un dia amb pernoctació.  

Cada dos anys s’intenta que una d’aquestes sortides sigui una sortida musical.  

Aquestes activitats s’aproven al claustre i al Consell Escolar dins del marc de la Programàció Anual i 

es notifiquen a les famílies en la reunió d’inici de curs per tal que els tutors signin l’autorització 

corresponent.  

Des de P3 fins a 6è els alumnes realitzen tres activitats subvencionades per l’Ajuntament  al llarg 

del curs.  

Des del curs 2012-2013, es realitza una Jornada Esportiva on participen tots els cursos de 6è de les 

escoles de La Garriga. Està organitzada pels especialistes de cada centre amb la col·laboració de 

l’Ajuntament.  L’objectiu és facilitar que els alumnes de les diferents escoles es coneguin i 

col.laborin participant en diferents activitats esportives.  

 

Festes escolars 

L’objectiu principal de celebrar les festes populars és donar a conèixer i estimar l’entorn cultural 

més proper per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al nostre país, així com observar i 

comprendre fets i tradicions d’altres cultures. 

Cada any a la Programació Anual es detallen les festes que es realitzaran, tenint en compte les 

tradicionals com castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi com d’altres més pròpies de l’escola i 

que varien cada any en funció del tema escollit per a les Jornades Culturals.  

L’escola aprofita algunes de les festes per comptar amb la participació dels pares i mares i 

col·labora amb l’AMPA amb l’organització d’altres com la festa de primavera, la festa de fi de curs 

o la festa de Corpus i està oberta a altres propostes que es puguin presentar. 

Deures i tasques a casa  

La introducció dels deures es farà de forma progressiva. Es farà al segon trimestre de P5, després 

d'una reunió en què s'explicarà als pares el sistema de funcionament dels deures i el paper que 

s'espera d'ells. 

 

A Cicle Inicial, els alumnes s'enduran deures un dia a la setmana, normalment els divendres, per 

tal de que disposin de temps per acomplir la tasca i presentar la feina. Aquests deures no 

consistiran, en general, en tasques no acabades a classe sinó en alguna tasca complementària que 

reforci o ampliï el que s'ha fet. 

 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior es combinen els deures  amb les tasques no finalitzades a classe. 
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S'intentarà preveure que, no siguin d'un dia per l'altre, per no sobrecarregar de feina els alumnes.  

Es potenciarà l'ús de l'agenda a partir de 2n per tal d'ajudar-los a organitzar la feina i com a vehicle 

de comunicació amb les famílies.  

 

D’altra banda a nivell d’aula es disposa d’una agenda on tots els mestres anotaran les tasques 

pendents i controls per tal de coordinar i evitar la coincidència de moltes tasques en un dia.  

L’objectiu dels deures és ajudar els alumnes a organitzar-se i poder consolidar alguns dels aspectes 

treballats a l'aula.  

 

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 
Tal com hem comentat l’escola es considera inclusiva i ha d’acceptar les diferències de cada nen o 

nena i respectar la singularitat i la diversitat individual. Entenent que la diversitat és un valor que 

pot enriquirir tant l’aprenentatge com la convivència.  

Per donar resposta a les diferents necessitats ens cal desenvolupar una metodologia flexible que 

pugui donar resposta als diferents ritmes evolutius, a les diferents necessitats individuals, a les 

diferents capacitats intel·lectuals i a les diferents  maneres d’aprendre de cadascú. 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida de l’alumnat nou al centre i d’un Pla d’Atenció a la Diversitat. 

El Pla d’Acollida recull el procés que cal seguir en les diferents situacions d’arribada d’un alumne al 

centre tant si és en el període de preinscripció com un cop començat el curs, així com el procés en 

cas d’alumnes que procedeixen d’un altre país amb un sistema educatiu diferent al nostre. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat recull la composició i actuacions de la CAD (comissió d’atenció a la 

diversitat).  

 

La CAD és la comissió encarregada de: 

▪ Planificar totes les actuacions que s’hagin de preveure i seguir per atendre l’alumnat que 

ho requereixi.  

▪ Fer el seguiment de l’evolució de cada alumne conjuntament amb el tutor. 

▪ Realitzar reunions amb tutors, pares i, si cal, amb especialistes externs, amb l’objectiu 

d’establir,  fer el seguiment i coordinar les actuacions a seguir. 

▪ Detecció de situacions de risc de marginació social, notificació i coordinació amb el 

referent de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a més de la utilització 

de diferents metodologies a l’aula, el centre rendibilitzarà els recursos humans dels que disposi: 
 

� Particions de grup 

� Reforços en petit grup 

� Atenció individual o en petit grup a l’aula d’Educació Especial. 

� SEP (suport escolar personalitzat) fora de l’horari lectiu 

El centre sol·licitarà al Departament D’ensenyament, quan les característiques especials d’un 

alumne ho requereixin, altres recursos humans (CREDA, vetlladora,...) o d’altres característiques 

(tauletes, cadires,..) per tal de vetllar i  millorar les condicions per atendre aquest alumnat. 
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13. TUTORIA I ACCIÓ TUTORIAL 
 

L’alumnat d’un mateix grup i el seu tutor/a constitueixen un grup humà que durant un o més 

cursos conviuran i compartiran situacions i experiències diverses. Els nens i nenes trobaran en la 

figura del tutor/a el professional que els acompanyarà en el seu procés de creixement intel·lectual, 

emocional i social. 

L’acció tutorial, comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmica que s’adrecen 

als alumnes i que els mestres programen i treballen d’acord amb les línies d’actuació establertes al 

Pla d’Actuació Tutorial del centre.  

Aquesta acció tutorial comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a continuació: 

• Desenvolupament personal i social 

• Seguiment del procés d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica 

• Relació amb les famílies 

 

Destacar que en el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les funcions 

següents: 

 

Funcions amb l’equip de 
professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 
 

Coordinar les actuacions 
de la sessió d’avaluació i 
la resta de reunions dels 
professors del grup. 
 
Coordinar-se amb altres 
especialistes (EF. EM, 
Anglès, EE, reforços,...) 
 

Rebre els alumnes que ho demanin i 
convocar-los, individualment, en 
l’horari establert en aquests efectes, 
quan se’ls hagi d’orientar de manera 
específica o quan l’aparició de 
dificultats en el procés educatiu ho 
faci necessari. 
 
Programar les activitats que es 
duran a terme a l’hora setmanal de 
tutoria adreçada al grup. 
Preferentment, aquestes han de 
tenir relació amb: la participació dels 
alumnes en el seguiment del propi 
procés d’aprenentatge i avaluació, el 
foment de la participació en les 
activitats del centre individualment i 
col·lectiva, la integració del grup i la 
resolució positiva dels conflictes que 
hi apareguin. 

 Informar  periòdicament de 
l’evolució del procés 
d’aprenentatge dels seus fills i 
comunicar els resultats de les 
avaluacions. 

 
 Rebre’ls d’acord amb l’horari 

establert a aquests efectes, quan, 
per qualsevol motiu relacionat amb 
el procés educatiu dels seus fills, ho 
sol·licitin. 

 
 Fer partícip a la família de les 

decisions que s’hagin de prendre 
respecte al procés educatiu dels 
seus fills i que suposin l’adopció de 
mesures singulars no previstes amb 
caràcter general per a la resta 
d’alumnes 
 

14. AVALUACIÓ 

L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels i les alumnes ha de ser contínua i global, ha 

de verificar el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
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característiques individuals dels infants. 

Les famílies han de rebre informació dels resultats de l’avaluació. 

Donat que l'alumne és qui construeix els seus esquemes de coneixements, el professorat actuarà 

com a guia i orientador i establirà la relació entre allò que l'alumne sap i els nous continguts que 

ha d'incorporar; és a dir, tindrà en compte els coneixements previs, promovent una actitud 

favorable per a adquirir-ne de nous. 

L’avaluació té un caràcter formador, regulador i orientador del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  
 

En aquest sentit correspon al professorat: 
 

• Fer una observació directa i sistemàtica de totes les situacions possibles, siguin 

espontànies (entrades, sortides, jocs, etc.) o planificades (treball en grup o l'activitat a 

l'aula). 

• Passar les proves d’avaluació especifiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle. 

(matemàtiques i llengua) 

• Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees. 

• Comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i comunicar-ho als pares. 

• Valorar trimestralment a les comissions d’avaluació els progressos realitzats per l’alumnat 

a nivell individual i col·lectiu. 

• Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius de les 

programacions. 

• Adequar els instruments d’avaluació quan les circumstàncies ho requereixin a les 

necessitats dels alumnes. 

• Aplicar les avaluacions externes que determini l’administració educativa. 
 

Correspon al centre: 
 

• Concretar els criteris d’avaluació. 

• Dissenyar instruments d’avaluació. 

• Planificar comissions d’avaluació. 

• Establir l’aplicació d’instruments d’avaluació interns i externs. 

• Lliurar a les famílies els resultats de les avaluacions. 

• Informar dels resultats de l’avaluació al Consell Escolar i al Departament d’Ensenyament. 
 

A  l’educació primària, l’avaluació i la decisió de promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, 

de manera que es determinarà a partir del progrés conjunt en les diferents àrees que configuren el 

currículum i segons el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Indicadors quantitatius de progrés. 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte i el més òptim possible dels  aprenentatges i el procés 
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educatiu dels alumnes estan establertes al centre un seguit de proves externes i internes que ens 

han de permetre d’una manera objectiva fer aquest seguiment: 

 

Indicadors externs: 

• Proves de competències bàsiques de 6è 

• Prova d’avaluació diagnòstica de 5è 

• Indicadors de centre. 

• Totes aquelles que estableixi la normativa 
 

Indicadors interns: 

• Avaluació inicial a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul.  

• Avaluació final a cada nivell: inclou proves de lectura, comprensió lectora, expressió 

escrita,  ortografia, càlcul. A part de les pròpies de cada àrea. 
 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’AVALUAR: 

• Assistir a classe. 

• Mostrar una actitud positiva vers les activitats d’aula. 

• Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d’avaluació proposades al llarg 

del curs. 
 

OBSERVACIONS D’AULA 

• Treball continuat. 

• Actitud participativa, (mostrar interès). 

• Puntualitat. 

• Portar el material. 

• Portar els deures. 

• Respectar el material de l’aula. 

• Respecte pel treball d’altres. 

• Saber organitzar-se la feina: en el temps,espai i en funció a la matèria i tècnica emprada. 
 

ASPECTES FORMALS A AVALUAR  

• Pulcritud i bons acabats. 

• Domini i evolució en la tècnica treballada. 

• Creativitat. 

• Coherència del resultat en relació al plantejament de l’exercici. 

• Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altres i els criteris propis de cada 

exercici. 
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D. COM ENS ORGANITZEM. ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU 
 

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat 

com a escola dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva 

diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir el màxim rendiment.   

 

A continuació exposem una sèrie de trets bàsics que es despleguen i concreten més al document 

de Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) que en recull la composició, 

competències i funcionament. 

15. ÒRGANS DE GOVERN 

15.1. Òrgans de govern col·legiats: consell escolar, equip directiu i claustre de professors. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i govern del centre (programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats) i hi són representats els diferents sectors que configuren 

la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, Ajuntament i personal de serveis. 

L'objectiu principal del Consell Escolar és afavorir la informació, el debat i la consulta en el si de 

cada estament i, en funció de tot això, prendre les decisions pel que fa als aspectes fonamentals 

de la gestió del centre. 

Es reuneix a començament i final de curs i un cop per trimestre, com a mínim, i sempre que el 

convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

Cada curs s'hi presenta per a la seva aprovació, el Pla Anual del Centre, la Memòria Anual, el 

projectes de pressupost de Centre i la seva liquidació amb total transparència i tots aquells plans 

que l'equip docent vagi elaborant per tal que siguin revisats i modificats, si cal. 

El claustre de professors és l'òrgan col·legiat format pel personal docent del centre i la seva tasca 

consisteix en el debat sobre l'organització i la planificació d'aquelles qüestions referents 

directament a l'acció docent. 

Algunes de les qüestions relacionades amb la planificació educativa del centre, a mesura que es 

van concretant, es tracten directa i àmpliament en altres grups de coordinació que especifiquem 

més endavant. 

El claustre ha d'estar ben informat, s'ha de manifestar  i intentar consensuar el màxim de projectes 

possibles. 

Es reuneix un cop al mes i els convoca la directora sempre que ho considera necessari per tal 

d'informar i consultar els companys sobre qualsevol aspecte de l'escola tan  pedagògic com 

organitzatiu o per fer arribar informació que afecti al centre. 
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L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics, l’integren: director/a, cap 

d'estudis i secretari/a i té l’objectiu de coordinar llur actuació en relació a les tasques de gestió i 

administració del centre. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla anual de cada curs. 

15.2. Òrgans de govern unipersonals: directora, cap d'estudis i secretària 

La directora, vetllant pels trets d'identitat del centre i els seus objectius generals (Projecte 

Educatiu del Centre), és responsable de l'activitat general de l'escola a través de la coordinació de 

la seva gestió i la programació general de les activitats d'aquest. Aquest treball el desenvolupa 

conjuntament amb els altres òrgans de govern, tant unipersonals com col·legiats. 

La cap d'estudis a qui correspon la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 

del centre (sobretot aquelles referents a l'acció docent directa), i la seva organització i 

coordinació, també, amb la col·laboració de la resta d'òrgans de govern. 

La secretària, és responsabilitat seva dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 

de l'escola, amb una forta vinculació amb el director o directora. També s'encarregarà de realitzar 

la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits al centre, quan sigui necessari. 

15.2. Òrgans  Unipersonals de coordinació 

Coordinadors d’etapa: A cada etapa hi ha un/a coordinador/a que és qui representen els cicles 

davant l'equip directiu, assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència, el traspàs 

d’informació i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa. 

 

Coordinador/a LIC: Té com a funció principal promoure en la comunitat educativa, actuacions per 

a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

Coordinador/a TIC: té com a funció principal exercir la coordinació en relació amb les tecnologies 

per a l’aprenentatge i el coneixement i  impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC.  

 

Coordinador/a de Riscos Laborals: li correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre així com promoure i fomentar el interès i la cooperació dels 

treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

  

15.3. Coordinació Pedagògica 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). A fi de planificar, promoure i fer el seguiment 

d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
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l’alumnat, hi ha una comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis i de la qual 

formen part la representant de l’EAP al centre, la logopeda i la  mestra d’E.E. 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a 

la diversitat de l’alumnat, l’organització dels recursos de què disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques així com la proposta 

dels plans individualitzats. 

  

Coordinacions pedagògiques: A les coordinacions participen un membre de l’equip directiu i tots 

els mestres, tutors i especialistes, que intervenen en un cicle. Aquestes reunions tenen com a 

objectiu principal vetllar pel seguiment acadèmic i personal dels alumnes del cicle i unificar els 

criteris d'actuació professional. Els acords i demandes es recolliran a la llibreta de coordinació i si 

s’escau es faran arribar a la comissió CAD. 

Normalment és reuneixen un cop al mes per a cada cicle. Els especialistes participen en les 

coordinacions de tots els cursos on intervenen. 

Cada final de trimestre les coordinacions  estan destinades  a l’avaluació dels diferents cursos. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les àrees, 

la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en 

el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran 

de fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle 

anterior. 
 

Cicles. Les etapes d'educació infantil i de primària estan organitzades per cicles. Cada cicle està 

format pels mestres tutors dels cursos que el formen. 

S’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, 

coordinada i eficaç portant a terme programacions, hàbits, aplicació de tècniques didàctiques, 

activitats i sortides. 

Comuniquen i informen als especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Es reuneixen com a mínim dos cops al  mes. 
 

Comissions i etapes: Els mestres s’organitzen també en grups de treballs: etapes i comissions per 

treballar diversos aspectes pedagògics i/o aspectes de la vida del centre.  

S’intenta que les comissions estiguin formades per mestres dels diferents cicles per tenir una visió 

més global dels temes que es tracten. Estan establertes les comissions de festes, informàtica, 

biblioteca 

A les diferents etapes intervenen tots els mestres que hi treballen i l’objectiu es revisar  i 

actualitzar diferents temes curriculars i organitzatius del centre 

Es reuneixen varies vegades al mes sempre en funció de les exclusives establertes per aquest fi. 

15.4. Professorat  

Mestres tutors. Són els que es fan càrrec de cada grup-classe i qui respon de cada alumne davant 

de la seva família és per això que han de: 
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• Conèixer la situació real de cada alumne i el seu medi familiar i social.  

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en l’adquisició 

de les competències bàsiques treballades i del seu procés d’aprenentatge. Aquesta comunicació 

entre el tutor/a i la família o tutor legal es realitza mitjançant dues vies: 

• Tres informes avaluatius al finalitzar cada un dels trimestres. 

• Dues entrevistes, com a mínim, amb el pare i/o mare, i/o tutors legals de l’alumne. 

 

Mestres especialistes. Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com 

l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques 

docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o 

tutora i les pròpies de la condició de mestre/a. 

 

15.5. Organització de l’alumnat 

 

Els alumnes són agrupats per cursos segons l’edat, és a dir per la seva data de naixement.   

Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius possibles a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, acollida,... per facilitar el procés 

d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti. 

 

15.6. Participació dels alumnes: 

 

El màxim òrgan de representació dels alumnes al nostre centre és la Junta de delegats i delegades, 

la qual té les funcions bàsiques de representació de l’alumnat i lideratge de totes aquelles 

actuacions que els alumnes considerin necessàries per a una òptima qualitat de vida al centre. 

 

Aquesta Junta de delegats i delegades estarà constituïda per dos representants de cadascun dels 

grups de primària i pel director/a i el/la cap d’estudis, els quals actuaran com a representant de 

l’equip docent  i coordinaran aquesta comissió.  

La Junta de delegats i delegades és l’òrgan que ha de vetllar pel compliment del principi de 

participació democràtica de tota la comunitat educativa. 

Per altra banda, algunes característiques rellevants d’aquesta Junta vénen definides pels següents 

aspectes: 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 
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15.7.- Relació amb les famílies 

 

Pensem que l'educació és una tasca compartida entre família i escola i per tant és molt important 

tenir espais i recursos organitzats per facilitar aquesta comunicació. 

 

Ho tenim previst de la següent manera: 

 

• Jornada de portes obertes, en el procés de preinscripció i matrícula, per donar a conèixer 

a les famílies interessades el funcionament i les instal·lacions del centre. 

• Reunió de pares/mares de P-3 al mes de juny, un cop està formalitzada la matrícula. 

• Entrevistes personals entre els tutors/es de P-3 i els pares/mares i alumnes nous al centre 

durant la primera quinzena de setembre per tal d'establir el primer contacte. 

• Reunió al final de P5 per tal de facilitar el pas a primer. 

• Reunions d'aula a l’inici de curs amb els tutors/es dels diferents nivells. 

• Entrevistes entre tutors/es i famílies al llarg del curs. 

• Lliurament de dos informes anuals a l'Educació Infantil i un trimestral a l’Educació 

Primària. 

• Entrevistes amb direcció i cap d’estudis a les famílies que ho sol·licitin. 

• Festes obertes a famílies. 

 

15.8. Relació amb L’AMPA 

 

L’escola  promourà la participació dels pares i mares a través de l’Associació que els representa, 

vetllarà per mantenir una bona comunicació amb la Junta d’AMPA per mitjà d’un contacte periòdic 

per coordinar aquelles activitats que li són pròpies com:   

• Organització de les activitats extraescolars. 

• Activitats que es realitzen conjuntament escola i AMPA.  

• Dóna suport econòmic a la dotació de material inventariable del centre. 

De la mateixa manera l’escola és sensible a recollir els interessos i neguits de les famílies per tal 

d’aconseguir un ambient que permeti la bona convivencia de tota la comunitat educativa. 

 

15.9. Serveis educatius externs 

 

EAP: l’horari i periodicitat d’atenció és 3 setmanes al mes, un matí de 9h a 14 h. La seva funció és 

observar aquells alumnes, que els mestres tutors o famílies an sol·licitat, perquè detecten algun 

tipus de problemàtica que dificulta la seva adaptació al grup o bé al seu rendiment escolar, 

Un cop feta l’observació intervé, si ho considera necessari, entrevistant i donant pautes a la 

família, donant pautes al mestre tutor, al mestre d’Educació Especial i derivant el seu tractament a 

entitats fora del Centre si cal (serveis socials municipals, CSMJ,  CREDA, CEDIAP, etc.)  

 

Logopeda de l'Ajuntament que fa tractaments individuals a aquells alumnes que ho necessiten 



35 

dos matins a la setmana, prioritzant l’atenció específica a l'alumnat amb retards i trastorns en la 

parla, la comunicació i el llenguatge. El/la logopeda també té una tasca d’assessorament 

metodològic i didàctic al professorat perquè aquest també pugui atendre correctament i de la 

millor manera possible a aquest alumnat amb deficiències en l’oïda i en la parla. 

 

15.10.  ALTRES RECURSOS HUMANS 

 

Personal  d’Administració i  Serveis: 

Actualment al centre hi treballa personal contractat per l’ajuntament: un conserge,  empresa del 

servei de neteja i una logopeda. Les feines que realitzen són les que corresponen segons la seva 

normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

Una empresa privada gestiona el servei de menjador: 8 monitores, una cuinera i una ajudant de 

cuina.   

El departament proporciona una administrativa. Juntament amb el/la Secretari/a del centre, 

l’administrativa s’encarrega de les tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la 

seva normativa laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 

 

 

16. SERVEIS I RELACIONS EXTERNES 

 

Els serveis de l’escola estan pensats per cobrir algunes de les necessitats de les famílies 

complementant l’activitat escolar 

 

Menjador escolar 

El servei de menjador i cuina el gestiona una empresa contractada pel Consell Escolar. 

El/la supervisora de l’empresa es reuneix periòdicament amb l’equip de monitors/es i amb la 

coordinadora i és la responsable d’instruir i dirigir l’equip. Per fer-ho té en consideració el projecte 

pedagògic de menjador que té el centre (Annex 1) 

La supervisió i el control del servei el realitza la Comissió de Menjador del consell Escolar formada 

per representants dels pares, mestres i equip directiu, es reuneix un cop per trimestre per tal de 

fer el seguiment. 

Aquesta empresa també gestiona: el servei d’atenció matinal que s’encarrega d’acollir als nens/es 

que arriben abans de l’horari lectiu i el servei d’atenció de tarda, que s’encarrega d’acollir als 

nens/es que marxen després de finalitzat l’horari lectiu 

 

Activitats extraescolars 

 Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració del centre. S’ofereix activitats lúdiques i 

esportives. 

 

Activitats conjuntes amb la resta d'escoles i/o entitats. 

A nivell de direccions de centres es realitzen reunions de coordinació conjuntament  amb l’Àrea 
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d’Educació de l’Ajuntament, vetllant principalment pel tema d’escolarització. 

L’escola està oberta a participar i col·laborar en la realització de propostes sorgides  des de  

l’Ajuntament o de la resta d’escoles i instituts, com les jornades esportives o fent intervencions en 

celebracions  o projectes  concrets. 

Des del centre, s’organitzen Jornades Culturals, durant la realització d’aquestes s’han dut a terme 

activitats puntuals amb diferents associacions del poble i també s’ha col·laborat en activitats o 

celebracions organitzades per aquestes (Residència Asil Hospital, Associació puntaires, colla 

sardanista,...).  

Com a escola, conjuntament amb l’AMPA,  participem anualment en la Festa De Corpus. 

Les AMPAS també es reuneixen i organitzen alguna activitat conjunta: Fira de l’intercanvi.  
 

Col·laboració de l'Ajuntament 

Comptem amb un Ajuntament sensibilitzat amb els temes educatius que vetlla pel funcionament 

de les escoles i que unifica criteris organitzant Consells Escolars Municipals i destina una part del 

seu pressupost a finançar: 

• L'equip de logopedes municipal. 

• Les activitats: culturals i  esportives (subvenciona una part)  

• Proposa activitats per escoles  de diferents regidories: cultura, patrimoni i urbanisme.   

• Servei de consergeria i neteja del centre i actuacions de la brigada municipal pel 

manteniment i   millora de les instal·lacions del centre. 

 

A més d’aquests actuacions hi ha col.laboració i reunions periòdiques amb: 

• Amb la Regidoria d’educació per col.laborar amb activitats  educatives. 

• Amb els Serveis Socials, per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 

casos de famílies socialment desfavorides. 

• Amb el Departament d’Obres i Serveis. 

• Hi ha una col·laboració entre el centre i el servei sanitari del CAP pel control de les 

vacunes i la higiene bucodental (revisions a Primària). 

 

Amb altres centres educatius: 

• Amb les Escoles Bressol de la localitat per fer el traspàs d’informació del seu alumnat   

• Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del nostre alumnat que hi serà 

acollit. 

 

Amb el Departament: 

• Com a centre de la xarxa pública del Departament d’Ensenyament s’estableixen relacions 

periòdiques i/o puntuals segons les necessitats. 

• Amb els Serveis Territorials i Inspecció del Departament. 
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Aquest Projecte Educatiu de Centre s’ha aprovat per Consell Escolar en data  2 de juliol  de 2014 


